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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изкуственият интелект (ИИ) ще се превърне в технологична, 
икономическа, социална и психологическа революция с очевидни етически 
последици не само в Европа, но и в целия свят;

Б. като има предвид, че нарастващата интеграция на роботиката в човешките 
системи изисква сериозни политически насоки за това как да се увеличат 
максимално ползите и да се сведат до минимум рисковете за обществото и да се 
гарантира безопасно и справедливо развитие на изкуствения интелект;

В. като има предвид, че пазарната зрялост на изкуствения интелект представлява 
етически и морално най-голямата революция от времето на парния двигател и 
компютъра, която трябва да се обсъди задълбочено на социално равнище;

Г. като има предвид, че в индустрията и услугите, свързани с високите технологии, 
ИИ е ключът към превръщането на Европа в „стартиращ континент“ чрез 
използване на най-новите технологии за генериране на растеж в Европа, по-
специално в областта на здравните технологии, здравните услуги и програми, 
откриването на лекарства, роботизираната и подпомаганата от роботи хирургия, 
лекуването на хроничните заболявания и медицинските системи за образна 
диагностика и документация, както и осигуряване на устойчива околна среда и 
безопасно производство на храни; като има предвид, че понастоящем Европа 
изостава от Северна Америка и Азия от гледна точка на научните изследвания и 
на патентоването в областта на изкуствения интелект;

Д. като има предвид, че развитието на технологиите в областта на ИИ може да 
спомогне за подобряване на живота на хората с хронични заболявания и с 
увреждания и за справяне със социални предизвикателства от рода на 
застаряването на нашето население, като направи здравните технологии по-
прецизни и ефективни при предоставянето на здравно обслужване;

Е. като има предвид, че съществува широк спектър от възможни приложения на ИИ 
и на роботиката в областта на медицинските грижи, например: управление на 
медицинска документация и данни, извършване на повтарящи се действия 
(анализиране на тестове, рентгенови снимки, компютърна томография, въвеждане 
на данни), проектиране на лечението, цифрови консултации (като медицински 
консултации, основани на личната медицинска история и общи медицински 
знания), виртуални медицински сестри, управление на употребата на лекарства, 
създаване на лекарства, прецизна медицина (тъй като генетиката и геномиката 
търсят мутации и връзки с болестта от информацията в ДНК), здравно 
наблюдение, анализ на системата на здравеопазването и т.н.

Ж. като има предвид, че достъпността не означава еднакви услуги и уреди за всички; 
като има предвид, че достъпността на ИИ и роботиката се основава на 
приобщаващо планиране и проектиране; като има предвид, че нуждите, 
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желанията и опитът на потребителите трябва да бъдат отправна точка за 
проектирането;

З. като има предвид, че съществуват силни етически, психологически и законови 
опасения относно автономността на роботите, очевидната им липса на човешка 
емпатия и въздействието им върху връзката между лекаря и пациента, които все 
още не са разгледани по подходящ начин на равнище ЕС, по-специално по 
отношение на защитата на личните данни на пациентите, отговорността и новите 
икономически и трудови правоотношения, които ще възникнат; като има предвид, 
че „автономността“ като такава може да бъде характерна само за човешки 
същества; като има предвид, че съществува необходимост от солидна законова и 
етическа рамка за изкуствения интелект;

И. като има предвид, че въвеждането на изкуствения интелект особено в областта на 
здравеопазването винаги трябва да се основава на принципа на отговорност 
„човекът управлява машината“;

Й. като има предвид, че рисковете от ИИ не са били достатъчно проучени;

1. подчертава, че всеки революционен технологичен напредък, особено в областта 
на ИИ и роботиката, следва да служи на човешкото благополучие;

2. подчертава, че системите на ИИ и роботите са новаторски технологични средства 
за подобряване на живота на хората, за растеж на икономиката и за справяне с 
предизвикателствата, свързани със здравеопазването, околната среда, 
изменението на климата и безопасността на храните, както и с много други 
аспекти, като човешкият фактор винаги е бил отговорен за тяхното използване;

3. призовава Комисията и държавите членки да изготвят цялостен всеобхватен план 
за действие на ЕС, насочен към създаването на европейска „екосистема за 
изкуствен интелект“, за да се използват пълноценно възможностите за социално и 
икономическо развитие, като същевременно се обърне сериозно внимание на 
въпросите, свързани с безопасността, сигурността, предотвратяването на вредите 
и ограничаването на рисковете, моралната отговорност на човека, управлението и 
регулирането на ИИ и роботите, екологичната устойчивост и изхвърлянето на 
изделията в областта на ИИ1; подчертава, че тази „екосистема“ следва да бъде 
отворена за нуждите на много малките предприятия (ММП) и на малките и 
средните предприятия (МСП) и да бъде създадена съвместно с всички съответни 
заинтересовани страни, по-специално групите от пациенти, но и да отчита 
опасенията на други групи, като социалните сдружения, църквите и философските 
факултети;

4. следва да се обърне специално внимание на използването на „големи 
информационни масиви“ в здравеопазването, с цел да се увеличат максимално 
възможностите, които те могат да създадат – например подобряване на здравето 
на отделните пациенти, както и на резултатността на системите за обществено 
здравеопазване на държавите членки, – без да се занижават етическите стандарти 

                                               
1 Вж. по-специално изявлението на Европейската група за етика в науката и новите технологии относно 
изкуствения интелект, роботиката и автономните системи от март 2018 г.
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и без да се застрашава неприкосновеността на личния живот или безопасността на 
гражданите;

5. строго предупреждава срещу всеки опит за оборудване на машини, използващи 
изкуствен интелект, с някакъв вид „личност“, като по този начин се освобождават 
от отговорност производителите и хората, които боравят с тях;

6. подчертава обаче, че съществуващата система за одобрение на медицинските 
изделия може да не е подходяща за технологиите в областта на ИИ; призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка по тези технологии и при необходимост да 
предложи промени в регулаторната рамка, за да установи рамката за определяне 
на съответната отговорност на потребителя (лекар/специалист), производителя на 
технологичното решение и здравното заведение, което предлага лечението; 
подчертава, че правната отговорност за причинени вреди е основен проблем в 
сектора на здравеопазването, когато се отнася за използването на ИИ; подчертава 
необходимостта следователно да се гарантира, че ползвателите няма да бъдат 
принудени неизменно да подкрепят диагностичното решение или лечение, 
предложено от технологичен инструмент, от страх да не бъдат съдени за вреди, 
ако въз основа на професионалната си преценка те трябва да стигнат до 
заключения, които се разминават дори частично;

7. призовава Комисията и държавите членки да отпускат повече финансови средства 
за научните изследвания в областта на ИИ и роботиката и да насърчават 
експертите и европейските и неевропейските дружества в областта на ИИ да 
създават новаторски работни места, за да се подобрят научните изследвания по 
въпросите на общественото здраве; счита обаче, че една цялостна стратегия за 
заетостта трябва да върви ръка за ръка с напредъка на ИИ в контекста на 
професионалното здравеопазване;

8. призовава Комисията и държавите членки да насърчават таланта в областта на 
изкуствения интелект и роботиката чрез предприемане на практически мерки 
(например създаване на инкубатори и подпомагане на стартиращи предприятия), 
за да се увеличи броят на обучения персонал, като се обръща специално внимание 
на присъствието на жените и да се привлекат студенти от други дисциплини;

9. призовава Съвета и Комисията да предприемат всички необходими законови 
мерки, за да забранят методите на евтаназия и подбор чрез увеличаване на 
използването на оптимизиращи интерфейси човек-машина в човешкото тяло;

10. призовава Комисията да разреши достъп до безвъзмездни средства по рамковите 
програми на ЕС и други форми на финансиране за научните изследвания в 
областта на ИИ;

11. призовава Комисията и държавите членки да изготвят амбициозни планове, 
насочени към привличане на ключови заинтересовани страни и основни 
участници от областта на информационните технологии, математиката, физиката, 
медицинските информационни технологии, клиничната психология, 
биоинженерството и фармацевтиката към центрове от отворен тип за 
биомедицински и бионични изследвания в сферата на ИИ в цяла Европа. 
призовава обаче Комисията и държавите членки да поемат сериозно рисковете от 
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ИИ (например въздействието им върху връзката между лекаря и пациента и 
дехуманизацията на медицинските грижи) и да подкрепят изследванията на 
рисковете и етичните опасения, свързани с ИИ, които биха могли да помогнат да 
се определи дали и при какви условия може да се счита за подходящо 
използването на дадено технологично решение и в съответствие с основните 
принципи на човешко достойнство и равенство и следователно биха могли да 
бъдат разрешени;

12. призовава държавите членки и Комисията да увеличат финансирането за 
свързаните със здравето технологии в областта на ИИ в публичния и в частния 
сектор; приветства във връзка с това декларацията за сътрудничество, подписана 
от 24 държави – членки на ЕС, и Норвегия с цел да се увеличи въздействието на 
инвестициите в ИИ на европейско равнище; призовава държавите членки и 
Комисията да обмислят дали програмите за обучение на медицинския и здравния 
персонал следва да бъдат актуализирани и стандартизирани навсякъде в Европа, 
за да се гарантират високи равнища на експертен опит и равнопоставеност в 
държавите членки по отношение на знанието и използването на най-съвременни 
технологични инструменти в областта на роботизираната хирургия, 
биомедицината и основаната на изкуствения интелект образна диагностика в 
биомедицината;
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